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Příloha č. 9
Doklady požadované ke Smlouvě / RoPD / Stanovení výdajů

Doklady, které jsou požadovány k uzavření písemné Smlouvy, resp. k vydání RoPD, nebo
Stanovení výdajů, na akci, na kterou je poskytována podpora z Programu, jsou následující:
Projektová dokumentace – je předkládána jako součást zadávací dokumentace dle čl. 7,
odst. 7 směrnice ke schválení Fondu.
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH - v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude
na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost
(vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle
§ 72 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní
prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.
Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory – u projektů podléhajících
pravidlům veřejné podpory:


bloková výjimka dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014– doklady
prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky dle příslušného nařízení v
případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky, prohlášení o inkasním příkazu.



podpora de minimis – přehled čerpání podpory de minimis za předchozí tři roky nebo
čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal.

Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace, případně další projektové přípravy,
resp. objednávka a faktura za provedené práce - pokud žadatel žádá o podporu na projektovou
přípravu.
Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného
souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu.
Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, včetně příslušných smluv o dílo, pokud je požadována podpora na
realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu.
Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, pokud podléhá zákonu č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby.
Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů
prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené).
Aktualizace realizačních termínů.
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Kopie smluv o zřízení a vedení bankovních účtů, které budou používány při financování
projektu (tj. účet, na který bude poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur).
Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů (doklady k prověření bonity žadatele ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů – doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů na předfinancování
a spolufinancování projektu.)
Čestné prohlášení žadatele, že opatření, na které žádá o podporu, není kombinováno
s metodou financování Energy Performance Contracting – EPC1.

UPOZORNĚNÍ:
U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

1 EPC - komplexní služba (poskytovaná privátním subjektem), která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím
k úsporám energie budov. Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně
poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a
tedy počátku projektu. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční
dopady tohoto neúspěchu.

